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 ما ُنسب خطًأ الى الفّراء 
  )معاني القرآن(دراسة توثیقیة من خالل كتابھ

  
  رعد نعمة راضي.د.                       مفیصل مفتن كاظم    .د.م.أ

   التربیة االساسیةیةكل/ جامعة میسان 
  
  
  

لطیبین الطاھرین الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على اشرف الخلق اجمعین سیدنا محمد وعلى الھ ا
  :وبعد ،  وصحبھ المیامین المنتجبین

فھذا بحث نتناول فیھ بالتحقیق والتوثیق نقول النحاة عن عالم كبیر من علماء العربیة وعلم من اعالم الدرس 
  ) ھـ٢٠٧(الكوفي ھو ابو زكریا الفراء المتوفى 

ھناك آراءً  كثیرة منسوبة الیھ لم یُقل بھا    إن دارس النحو والمتتَبع لنقول النحویین عن الفراء لیالحظ ان 
یكشف عن مواقفھ ) معاني القرآن(على الرغم من وجود مصدر اصیل من مصادرِه بین ایدیھم وھو كتابھ 

  .ومذاھبھ في كثیر من المسائل ویوضحھا بجالء ال لبس فیھا وال غموض
ما امكن مستندا لتحقیق القول في )  القرآنمعاني(      وقد جاء ھذا البحث لیكشف عن ھذه الظاھرة متخذًا من 

  .ما ُنسب الى الفراء خطًأ ونفي ما ُنسب الیھ على جھة السھو او الغلط
ولو انھم ،ولعل من االسباب الكامنة وراء ذلك عدم اطالع النحاة نقلة المذاھب عنھ على كتبھ وھي بین ایدیھم

 من االراء النحویة التي لم یُقل بھا البتة وانما اكتفى ھؤالء فعلوا ذلمك وعادوا الیھا لما وجدنا ھذا الحشد الھائل
  .النقلة باالخذ بعضھم عن بعض والركون الى ذلك حتى غدا ھذا النقل امرا ُمسلما بھ عند الكثیرین

ولنا ان نحمل بعض ھذه االسباب على العصبیة المذھبیة بین المدرستین التي اضفت نوعا من الغموض على 
 عامة وآراء الفراء خاصة فاالنصاف یقتضي ان تذكر اآلراء صحیحة مْعزوة الى اصحابھا ال آراء الكوفیین

ماذكره (في رسالتھ )  ھـ٣٦٨(ان ُتنحل اآلراء وتنسب االقوال من دون تحقیق او توثیق كما فعل السیرافي 
ن نلتمس لھما العذر ونح،)االنصاف في مسائل الخالف(في كتابھ ) ھـ٥٥٧(او االنباري) الكوفیون من االدغام
  .او انھما كانا بصریین ینحوان نحوھم ویسیران في ركبھم ) معاني القرآن(فربما لم یطلعا على 

  :ولتحقیق ھذا البحث ما یھدف الیھ فقد سار على منھج ثابت تمثل باالتي
 . والوقوف علیھا ما امكن ذلك الستقصائھاتتَبع المسائل موضوع البحث  -١
 . في تحقیق تلك اآلراء أساسا التي وردت في معاني القرآن وأقوالھت الفراء الحرص على جعل عبارا -٢

عد المسائل التي ُنسبت للكوفیین عامة ووجدنا للفراء فیھا رأیا مختلفا من مسائل ھذا البحث فال شك ان -٣
  .الفراء منھم 

.                                                                  ُبوبت فكان منھا ھذا البحث ھذا وقد بلغت المسائل واآلراء التي وقفنا علیھا نحو اربعین  مسألة  ُنَسقت و
  الفراء وكتابھ معاني القران

تحدث عنھ كثیر من ، ذكره ذائع الصیت وحیاتھ غنیة بالعطاء،     الفراء من ابرز علماء العربیة شھرة 
كان واسع الثقافة ملمَا بكثیر من علوم عصره ذا باع طویل في  فقالوا عنھ انھ )١(أصحاب الطبقات والتراجم

العربیة ویكفي القول ان الذین جاؤوا بعد الفراء من النحویین قد ذكروا كثیرا من آرائھ وھو ما فعلھ البالغیون 
ولو حاول أي باحث ان یحصر أسماء الذین نقلوا عن الفراء او استشھدوا ، ومفسروا القران الكریم أیضا 

ارائھ في النحو لما استطاع ولكان شبھ مستحیل أن یلم حتى بأسمائھم فضال عن المسائل والقضایا التي ب
  .ناقشھا 
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والحق ان ، )٢(   لقد بلغ الفراء في العلم المكانة السامیة الجلیلة اذ كان ابرع الكوفیین واعلمھم بالنحو واللغة 
  .راء الفراء في اللغة والنحوما سماه النحویون بالمدرسة الكوفیة ما ھي اال ا

ولوال الفراء لسقطت ،النھ خلصھا وضبطھا ،لوال الفراء لما كانت عربیة ) : ((ھـ٢٩١(قال عنھ تلمیذه ثعلب 
  )٣())ویتكلم الناس فیھا على مقادیر عقولھم وقرائحھم ، كانت تتنازع ویدعیھا كل من ارادالنھا، العربیة 

، ) الجمع والتثنیة في القران الكریم(و، ) المذكر والمؤنث(و، ) انمعاني القر(     من تصانیفھ كتاب 
  ) .معاني القران(واھم ھذه الكتب ، ) المنقوص والممدود(و،  ) االیام واللیالي والشھور(و، ) الحدود(و

  ) معاني القران(اھمیة كتاب 
قمة النضج المنھجي لنحو و،   تتضح اھمیة كتاب معاني القران في انھ یمثل قمة النضج الفكري للفراء 

  .فالفراء في ھذا الكتاب یظھر في اوج عظمتھ وقمة نضجھ ،  الكوفیین 
وبدت ،    لقد وصل الینا ھذا الكتاب وفیھ نحو الفراء ومصطلحاتھ بعد ان استقرت  معظم اصول النحو عنده 

  .    فیھ اراؤه النحویة والصرفیة واللغویة في اقصى درجات نضجھا وتكاملھا 
  وقف الفّراء من القراءات القرآنیةم

   یرى احد الباحثین المحدثین ان الفراء لم یكن موقفھ من القراءات موقف المعارض او المتھجم وانھ لیس 
كما یرى ان في اقوال الفّراء وآرائھ في معاني القرآن شاھدا على ، ھناك دلیل على تھجمھ او تخطئتھ لھا 

ي شاھٌد ایضا على تحّرجھ من مخالفة نصوص الكتاب وان تعارضت مع وھ، عنایتھ بالقرآن والقراءات 
  .القواعد الموضوعة 

   وصفوة القول في رأي ھذا الباحث ان القراءات القرآنیة وان عّدت من الشواذ في نظر النحویین البصریین 
  .)٤(كان الفّراء یستشھد ویحتج بھا ، 

یمعن النظر في معاني القرآن لیفاجئ بموقف الفراء من    وھذا كالم غیر صحیح ذلك  ان القارئ حینما 
 اال انھ وقف )٥())الكتاب اعرب واقوى في الحجة من الشعر : ((فھو وان نص على ان ، القراءات القرآنیة 

أو مضَعفا ، أو مقَبحا ، أو مشذذا ، عند وجوه كثیرة من القراءات القرآنیة تزید عن مئة وجھ رادا ومنكرا لھا 
  .اضال بینھا أو مف، 

   )٦()) وما تنزلت بھ الشیاطین ((   فمن القراءات التي انكرھا وغّلط فیھا اصحابھا قولھ معلقا على قولھ تعالى 
وكأنھ من غلط الشیخ ظن انھ بمنزلة المسلمین ) الشیاطون (وجاء عن الحسن : ((قال الفّراء ، 

وما تنزلت بھ : (ومما اوھموا فیھ قولھ : ((خر وقال عن القراءة السابقة في موضع آ ،  )٧())والمسلمون
  )٨() ))الشیاطون

قل لو شاء اهللا ما تلوتھ علیكم وال (( في قولھ تعالى )٩() وال ادرأتكم بھ : (    كما وصف الفّراء قراءة الحسن 
  .)١١()) مما یرفض من القراءة (( بانھ )١٠())ادراكم بھ

ونجیناه من الغم وكذلك ((في قولھ تعالى ) ١٢(بنون واحدة ) نین ُنجي المؤم(   وقال ایضا عن قراءة عاصم 
   .)١٤()) كأَنھ احتمل اللحن وال نعلم لھا جھة : ((  قال )١٣()) ُننجي المؤمنین

قال معلقا ،    بل ان الفراء كان الیتحرج من انكار قراءة شیخھ الكسائي واتھامھ بالجھل  بالتأویل والتفسیر 
یرید من مواریثھم وكسر  (()١٥())والذین آمنوا ولم یھاجروا مالكم من والیتھم من شيء (( على قولھ تعالى 

وكان الكسائي یفتحھا ، النھا انما تفتح اذا كانت في معنى النصرة، الواو في الوالیة اعجب الي من فتحھا 
   .  )١٦())وال اراه علم التفسیر، ویذھب بھا الى النصرة 

 من رد القراءة او وصفھا بالقبح او الشذوذ فأننا نراه في مواضع اخرى یلجأ الى    واذا كان الفراء یتحرج
  واعجب، واحسن ، اجود : المقارنة بین القراءات والمفاضلة بینھا مستعمال عبارات من مثل 

ا  ذكر ان فیھ)١٧())اولئك یجزون الغرفة بما صبروا وُیلّقون فیھا تحیة وسالما ((    فمثال في قولھ تعالى 
، اعجب الّي ) ویلقون(كل قد ُقرئ بھ : ((  قال الفراء )١٨() یلّّقون (واالخرى ، ) َیلقوَن (االولى : قراءتین 

فالن یتلقى بالسالم وبالخیر وھو : النك تقول ، كانت بالباء في العربیة ) یّلقون (الن القراءة لو كانت على 
  .)١٩())خطام واخذتھ كأنك تقول اخذُت بال) یّلقونھ ویّلقون بھ(، صواب 
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     ربما یكون فیما سبق دلیل مقنع على ان الفراء قد تلبث عند حروف كثیرة وخّطىء عددا منھا وتھجم 
على قراءة سبعیة وانھ لم یكن یقبل ماكان یشذذه نحاة البصرة لیحتج بھ ویقیم علیھا احكامھ كما ذكر ذلك 

  .الباحث 
  االستدالل بالحدیث النبوي الشریف 

 موضوع االستدالل او االحتجاج بالحدیث النبوي الشریف اھتماما كبیرا من الباحثین المعاصرین نال
وافردت لھ البحوث والمقاالت على نحو یجعلنا في غیر حاجة الى تكرار او تلخیص ما قیل في ھذا 

 ھنا بشكل وما یھمنا، او نقل بعض النصوص التي تناقلھا الباحثون حتى حفظھا دارس النحو ، الموضوع 
ان االوائل من ائمة ) ھـ٧٤٥(اذ ذكر ابو حیان ،اساس ھو التركیز على ما نحن بصدده في ھذا الموضوع 

النحاة البصریین والكوفیین قد استبعدوا الحدیث الشریف وتركوا االحتجاج بھ على قواعد اللغة والنحو 
المصنف من االستدالل بما وقع من قد اكثر : ((ومنھم الفراء فقال ما نصھ في شرح التسھیل، والصرف 

االحادیث على اثبات القواعد الكلیة في لسان العرب وما رایت احدا من المتقدمین والمتاخرین سلك ھذه 
 كابي عمرو بن العالء –الطریقة غیره ، على ان الواضعین لعلم النحو المستقرئین لالحكام من لسان العرب 

مة البصریین والكسائي والفراء وعلي ابن المبارك االحمر وھشام وعیسى بن عمر والخلیل وسیبویھ من ائ
وقد تابع ابا  )٢٠()) الضریر من ائمة الكوفیین لم یفعلوا ذلك وتبعھم على ذلك المسلك المتاخرون من الفریقین

، الیستشھد بھ ،  الذین رأوا انھ مضى كالبصریین والكسائي ثینحیان في ھذا الرأي بعض الباحثین المحد
جاء عرضا وعفو الخاطر بحیث ) معاني القران(وان ما جاء في ، انھ التزم بمنھج مدرستھ في ھذا السبیل و

   )٢١(انھ كان یستشھد بھ : الیصح التعمیم عنده حتى یقال 
اورد خمسة منھا شواھد على  ، )٢٢(وجدناُه یحتج بما یزید عن ثالثین حدیثا ، وبالرجوع الى معاني القران 

واما الباقي فقد اوردُه على قضایا لغویة ، )٢٤(احادیث شواھد على قضایا صرفیة  واربعة ، )٢٣(ةظواھر نحوی
  .عامة كتوضیح معنى كلمة او تفسیر لفظة من ایات الكتاب المبین

 ذكر الفراء ان قراءة العامة بالیاء )٢٥()) فبذلك فلیفرحوا(( ففي قولھ تعالى ،        واسوق ھنا امثلة على ذلك 
وذلك ان . فانھا عند الكسائي التستقیم مع الكثیر في العربیة) فلتفرحوا(واما قراءة من قرا بالتاء ) . فلیفرحوا(

وكان الكسائي یعیب قولھم : ((الم االمر التدخل على الفعل المبدوء بتاء الخطاب في الغالب ولھذا قال الفراء
صلى اهللا علیھ وآلھ (و لقد سمعت عن رسول اهللا ، النھ وجده قلیال فجعلھ عیبا وھو االصل ) فلتفرحوا(

     فالفراء ھنا یاتي )٢٦())یرید بھ خذوا مصافكم ) لتاخذوا مصافكم ( انھ قال في  بعض المشاھد )وسلم
وبھذا الحدیث كان یرد على . بالحدیث شاھدا على جواز دخول الم االمر على الفعل المبدوء بتاء الخطاب 

 .عل القراءة بالتاء عیبا في العربیة استاذه الكسائي الذي ج
 ذكر ان ھذه االیة في قراءة )٢٧())اال  ان یخافا  اال  یقیما حدود اهللا: ((    وعندما تعرض لتفسیر قولھ تعالى 

:  واورد الحدیث)٢٨())الظن والخوف متقاربان في كالم العرب:(( وقال ) اال ان یظنا اال یقیما حدود اهللا: (ابي
فھو یاتي بالحدیث ویستدل بھ على تقارب الخوف والظن وكانھ یوفق ) اك حتى خفت الدردن امرت بالسو(

 .بین القراءتین 
    واذا اضفنا الى ما ورد في كتاب المعاني من االحادیث النبویة ما ذكره  الفراء في كتبھ المطبوعة االخرى 

فاننا نستطیع القول ان ) ٣١)(والمنقوص والممدود ()٣٠() االیام واللیالي والشھور( و)٢٩(،) المذكر والمؤنث(كـ
الذین استبعدوا - نقصد النحاة االوائل حتى عصره–الفراء كان صاحب مذھب متمیز انفرد بھ عن بقیة النحاة 

  . الحدیث في قضایا الشواھد النحویة واللغویة 
او انھ جاء عفو ،ا قال ابو حیان      وبھذا ینكشف لنا ان ما نسب للفراء من انھ تحامى االحتجاج بالحدیث كم

واعتمده مصدرا من ، لیس بصحیح فالفراء احتج بھ احتجاجا مقصودا ، الخاطر كما قال شوقي  ضیف 
  .مصادر درسھ اللغوي بید انھ لم یبلغ في مصادره المرتبة التي حظي بھا الشعر والقران

  رأي الفراء في مخارج جملة من األصوات
ما ذكره ، (*) والتي قیل عنھا انھ خالف سیبویھ فیھا -  وھي غیر دقیقة -  عن الفراء   من االراء التي نقلت

بعض النحویین من ان الفراء اختلف مع سیبویھ في عدد مخارج الحروف اذ جعلھا اربعة عشر مخرجا في 
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) نونالالم والراء وال(حین انھا ستة عشر مخرجا عند سیبویھ ومحل الخالف بینھما ان الفراء جعل مخرج 
  .)٣٢(واحدا وھي عند سیبویھ ثالثة مخارج 

في زعمھم انھا اربعة ) الفراء(والمخارج ستة عشر خالفا لقطرب والجرمي و) : (( ه٧٤٥(   قال ابو حیان 
فذھب ھؤالء الى ان مخرجھا واحد ومذھب الجمھور ) الالم والنون والراء(مخرج :ومحل الخالف ھو ،عشر

  .)٣٣()) انھا ثالثة مخارج 
ویبدو لنا ان روایة ابي حیان غیر دقیقة في التعبیر  )٣٤(وروایة ابي حیان ھذه رددھا بعض الباحثین المحدثین 

  :من ذلك قول الفراء ، بدلیل ما جاء في كتاب معاني القران مما ال یتفق وھذه الروایة ، عن راي الفراء 
فھذا  )٣٥()).وذلك انھا قریبة المخرج منھا، ن العرب تدغم الالم عند النون اذا سكنت الالم وتحركت النو (( 

ولیست من مخرجھا ) النون( قریبة المخرج من ) الالم(تصریح واضح الداللة على ان الفراء كان یرى ان 
  .وھذا القول رد قاطع على عدم صحة روایة ابي حیان ، كما جاء في الروایة السابقة 

 عن الفّراء والتي تتعلق بمسألة مخارج الحروف ایضا ماذكره        ومن االراء الصوتیة االخرى التي نقلت
  :اذ ذكر رأیین للفراء ھما، ) ما ذكره الكوفیون من االدغام ( في رسالتھ )  ھـ ٣٢٨(ابوسعید السیرافي 

  .واحدا) الیاء والواو ( ان الفراء جعل مخرج  .١
 )٣٦(.من الشفتین) الفاء والباء والمیم (انھ جعل مخرج  .٢

وخالف الفراء سیبویھ : ((في شرح الشافیة اذ قال )  ھـ ٦٨٦(ا القول ذكره رضي الدین االستربادي       وھذ
ولنا  )٣٧())في موضعین احدھما انھ جعل مخرج الیاء والواو واحدا واالخر انھ جعل الفاء والمیم من الشفتین 

الجابة عن ھذا التساؤل البد من مناقشة ول، ان نتساءل احقا ان ھذه االراء ھي للفراء ام انھا نسبت الیھ وھما 
  .ما نسب الیھ

الیاء والواو : ((انھ جعل مخرج الیاء والواو واحدا فقد استوحاه السیرافي من قول الفراء :          اما قولھ 
الن مخرجھما من حروف الفم ال یلتقي بھما موضع من الفم كما یلتقي على ، وانما تاختا كل التاخي ، اختان 

  )٣٨()) غیره
     ولیس في ھذا النص ما یشیر الى ان الفراء وصف الیاء والواو بانھما اختان لوحدة مخرجھما في موضع 

الن كلیھما ) الیاء والواو اختان( وقولھ ، وھي منطقة واسعة ، وانما نسب مخرجھما الى منطقة الفم ، محدد 
  . صوت مد ولین 

اذ نسب ،في الواو الیاء على غیره فشبیھ برأي الخلیل لتقيتقي بھما موضع من الفم كما یالیل:(وقولھ
ومعناه ان ،.)٣٩(مخرجھما الى الجوف النھما الیقعان في مدرجة من مدارج الحلق او الفم حتى تنسبا الیھ 

. بل یندفع في الحلق والفم حرا طلیقا ،مجرى الھواء مع الیاء والواو ال تعتریھ حوائل في مروره خارج الفم 
)٤٠(  
     ویعضد ما ذھبنا الیھ من تفسیر قول الفراء دقة مالحظتھ واحساسھ بان الحركات القصیرة لھا كیفیات  

یخرج ) اصوات علة ( على الرغم من انتمائھا الى جنس واحد ھو كونھا حركات ، مختلفة حال النطق بھا 
دیثھ عن استثقال تتابع الضم فقد قال في معرض ح، الھواء معھا بحریة دون ان یكون لھا مخرج تنسب الیھ 

تنضم الرفعة بھما فیثقل الضمة ، الن لمخر جھما مؤونة على اللسان ، انما یستثقل الضم والكسر (( الكسر 
  )٤١()). والفتحة تخرج من خرق الفم بال كلفة،ویمال احد الشدقین الى الكسرة فترى ذلك ثقیال 

لحركات القصیرة جدیر بان یدرك االختالف بین الواو ان من یدرك االختالف البسیط في ا:        نقول 
  .والیاء 

واما قول السیرافي ان الفراء جعل مخرج الفاء والباء والمیم من الشفتین فقد جاء في معاني القران ما 
یبدلون الباء میما لتقارب ، لیس ھذا بضربة الزب والزم : العرب تقول : (( قال الفراء، یدحضھ وینقضھ 

 وفي وصفھ الباء والمیم بالمقاربة في المخرج دلیل على انھ یرى ان الباء من مخرج وان المیم )٤٢()) المخرج
  .من مخرج اخر مستقل

     واذا كان الفراء یرى ان الباء والمیم كالھما من مخرج مستقل عن االخر فكیف یجمع معھن الفاء ؟ وھي 
  .رجھنویدعي بعد الجمع وحدة مخا ، مستقلة عنھا في المخرج
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  تقدیم الفاعل 
:(( جاء في ھمع الھوامع ،     رتبة الفاعل في العربیة ان یكون بعد فعلھ اسما ظاھرا او مضمرا في الفعل 

  قولھزید قام مستدلین بنحو : وجَوز الكوفیون تقدیمھ نحو ، ویجب عند البصریین تاخیر الفاعل عن عاملھ 
  . )٤٣()) )ما للجمال مشُیھا وئیدا (

واما ، ھذا ھو مذھب البصریین .... حكم الفاعل التاخر عن رافعھ وھو الفعل او شبھھ: (( وقال ابن عقیل     
   )٤٤())الكوفیون فاجازو التقدیم في ذلك

   وقد عدنا الى معاني القرآن فالفینا الفراء یصرح في اكثر من موضع بمنع تقدیم الفاعل على فعلھ وانھ ال 
. )٤٥())اذا اتى بعد االسم كان فیھ مكنى من االسم (( فالفعل ، نایة االسم المتقدم یصح ان یخلو الفعل من ك

  :حتى انھ لیروي قول الزَباء وھي من الشواھد التي استدل بھا من اجاز المسالة 
وروایتھ ھذه  ، )٤٦(على البدل من الجمال ) مشیھا( بخفض ندال یحملن ام حدیداماللجمال مشیھا وئیدا اج

  .ن قال بجواز تقدیم الفاعل على فعلھ تخرجھ مم
  :كما انھ فسر وجھ الرفع في قول الفرزدق 

   
  كم عمٌة لك یاجریر وخالة          فدعاء قد حلبت على عشاري

  
))                  كریم كأنھ قال كم قد اتاني رجل،الفعل ونوى تقدیم ، واما من رفع فأعمل الفعل االخر ((فقال

  الفعل علیھتقدیم معمول اسم 
 ونسب االنباري في كتابھ )٤٧(   ذكر البغدادي في خزانة االدب ان الفراء یجیز تقدیم معمول اسم الفعل علیھ

  . ومضمون ھذه النسبة یشمل الفّراء )٤٨(بجوازتقدیم معمول اسم الفعل علیھ :للكوفیین القول )اسرار العربیة(
اذ عرض الفّراء ، طق بما استودعھ الفّراء فیھ حول ھذه المسألة   وھذا معاني القرآن للفّراء ندعوه شاھدا لین

لھذه المسألة في معانیھ ونّص على عدم جواز تقدیم معمول اسماء االفعال نصا صریحا وذلك حین فّسر قول 
وال تقدمّن مانصبتھ .... والعرب تأمر من الصفات بعلیك ودونك والیك:(( فقال)٤٩())علیكم انفسكم ((اهللا تعالى

  .)٥٠())ھذه الحروف قبلھا النھا اسماء واالسم ال ینصب شیئا قبلھ 
 :فقال )) كتاب اهللا علیكم((   كما عرض الفّراء ھذه المسألة في موضع آخر وذلك عندما فّسر قولھ تعالى 

 )٥١())معناه علیكم كتاب اهللا واالول اشبھ بالصواب :وقد قال بعض اھل النحو،كتابا من اهللا علیكم:كقولك ((
ولیس معموال السم  ) ٥٢())ُحرمت علیكم ((فكتابا منصوب على انھ مفعول مطلق مؤكد لما قبلھ من قولھ تعالى 

او زیدا دونك وھو جائز كأنھ منصوب ،زیدًا علیك ،وقلما تقول العرب ((ثم یقول الفّراء ،)علیكم (الفعل 
  . بفعل مضمر ولیس بأسم الفعل عند الفّراء انھ منصوب) زیدا علیك (فجواز  ،)٥٣())بشيء مضمر 

وان ورد منصوبًا فھو منصوب بفعل مضمر وبذلك ،   فالفّراء أذن ال یجیز تقدیم معمول اسم الفعل علیھ
  .تكون نسبة جواز تقدیم معمول اسم الفعل علیھ الى الفّراء غیر صحیحة

  غیر مرفوع بھا بل ھو باٍق على رفعھ باالبتداء    ) كان واخواتھا(اسم 
الترفع اسمھا وانما ھو باٍق على رفعھ الذي ) كان واخواتھا(  نقلت بعض مصادر النحو عن الكوفیین اّن   

  . ومضمون ھذه النسبة یشمل الفّراء ،)٥٤(كان علیھ في االبتداء 
ع في معاني القرآن فوجدناه ُیكررعلى الدوام على انھا ترف) كان واخواتھا(      ولقد تتبعنا حدیث الفّراء عن 

   .)٥٥())الن بنیة كان على ان یكون لھا مرفوع ومنصوب:((اذ قال،وتنصب 
) المثقال (ویجوز نصب :  (( قال )٥٦())یا بني انھا ان تُك مثقال حبة من خردل ((   وفي تفسیر قولھ تعالى 

س عجبا ان أ كان للنا((  ونحو ذلك ایضا ما جاء في تفسیر قولھ تعالى )٥٧()  ))تكن(فمن رفع رفعھ ب،ورفعھ
كما روى ابن االنباري في ، )٥٩() ))ان اوحینا: (بكان ومرفوعھا ) عجبا(ُنصبت : (( اذ قال )٥٨())اوحینا
یرفعن االسماء ) كان(مابرح وما زال وما فتىء بمنزلة : ((شرح القصائد السبع الطوال قول الفراء(كتابھ

واخواتھا ) كان (شار الى ان مذھب الفّراء في وھذا االمر تنبھ الیھ ابو حیان فأ )٦٠())وینصبن االخبار 
  )٦١ (كمذھب البصریین اي انھا ترفع وتنصب
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  فعالء- التعجب والتفضیل مما الصفة منھ على وزن أفعل 
 –     نسب بعض النحویین الى الفراء انھ أجاز التعجب والتفضیل مما الصفة منھ على وزن أفعل 

   .)٦٢(وما اعوره ،وما اعشاه،ما اعماه :وانھ حكى ،فعالء
فذلك انھ لما جاء على مذھب ،والتقل ھو اعمى منھ في العین :((وقال،     والصحیح ان الفراء منع ذلك 

ُأجیزه في االعمى :وقد تلقى بعض النحویین یقول .كما ُترك في كثیره ، حمراء ُترك فیھ أفعل منك - احمر
ي ھذا الى ما كان لصاحبھ فیھ فعل یقل او یكثر واالعشى واالعرج واالزرق ولیس ذلك بشيء انما ینظر ف

ألن قیام ذا وجمالھ یزید .أال ترى انك تقول فالن اقوم من فالن واجمل ،فیكون دلیال على قلة الشئ او كثرتھ
  .)٦٣())والتقول ألعمیین ھذا اعمى من ھذا وال لمیتین ھذا اموت من ھذا.على قیام اآلخر وجمالھ 
 على )٦٤())ومن كان في ھذه اعمى فھو في االخرة اعمى وأضلُّ سبیال:(( قولھ تعالى    وقد خّرج قولھ تعالى

ُ یرد بھ عمى العین انما اراد بھ ((انھ  فالن اعمى من فالن في القلب :عمى القلب فیقال - واهللا أعلم–لم
 ذلك ولذا جاز فجواز التفضیل من عمى القلب ألنھ قابل للتفاضل والتفاوت اما عمى العین فال یقبل،)٦٥())

  ).وال تقل ھو اعمى منھ في العین(التفاضل من االول وامتنع عن الثاني 
فعالء وعلة النع عنده -        وواضح مما تقدم ان الفّراء قد منع التعجب والتفضیل مما الصفة منھ على أفعل

  .عنى في القلة والكثرةھو ان افعالھا ال یوجد فیھا تفاوت في المعنى واساس التفضیل قائم على تفاوت الم
  )الفصل(اعراب ضمیر العماد 

) الفصل(       العماد ھو ضمیر یتوسط بین المبتدأ والخبر او بین الخبر والنعت ویسمى عند البصریین ب
  .)٦٦(اما الكوفیون فیسمونھ عمادًا

االعراب ونقلوا وان لھ موضعا من ،اسم ) الفصل(    وقد نقل بعض النحویین عن الفّراء ان ضمیر العماد 
  .عنھ مذھبین في ذلك 

ان موضعھ باعتبار ما بعده لكونھ مع ما بعده كالشيء الواحد فینبغي ان یكون حكمھ بمثل حكم ما :االول 
  )٦٧(.بعده 

ففي ،غیر ذلك ) معاني القرآن (والذي في  )٦٨(لكونھ توكیدا لما قبلھ ،ان موضعھ باعتبار ما قبلھ :    واآلخر 
النصب ) الحق(في : (( قال الفّراء )٦٩())واذ قالوا اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك : ((تعالى تففسیر قولھ 

) الحق(نصبت ) الصلة(عمادا بمنزلة وان جعلتھا ، )ھو(ب) الحق(اسما رفعت ) ھو(ان جعلت ، والرفع 
واما ان یكون ، )الترافع (دة عنده اما ان یكون اسما مبتدأ رافعھ ما بعده على قاع) ھو( فأنت ترى اّن )٧٠())

من االعراب موضع ) العماد(وعلیھ یتبین ان ما نسب الى الفّراء من ان موضع ، )الزائد(والصلة تعني ،صلة 
  .مابعده او موضع ماقبلھ غیر صحیح 

  : مطابقة النعت للمنعوت 
ُنسب الى الكوفیین جواز وقد ، تعریفا وتنكیرا ،     یشترط عند جمھورالنحویین ان یطابق النعت المنعوت 

 )٧١()ویل لكل ھمزة لمزة الذي جمع ماال وعدده: (كقولھ تعالى، او ذّم ، فیما فیھ مدح ، نعت النكرة بالمعرفة 
  .)٧٢()ھمزة (نعتا ل)الذي جمع (على ان یكون ، 

ت النكرة وناقشھا ومنع نع) معاني القرآن (فالفّراء عرض ھذه المسألة في.    ان ھذا النقل لیس صحیحا 
وامرتھ : (( قال معلقا على قولھ تعال، واوجب المطابقة بین النعت والمنعوت تعریفا وتنكیرا ، بالمعرفة 

احداھما ان تجعل الحمالة : واما النصب فعلى جھتین ....وتنصب ) الحمالُة(ترفع : (() ٧٣())حمالة الحطب 
ولم ، فاذا القیت االلف والالم كانت نكرة ، الحطب وامرتھ الحمالة : اال ترى انك تقول ،النھا نكرة : قطعا 

  .) ٧٤())یستقم ان تنعت معرفة بنكرة 
  المتقدمة على معمولیھا )ظّن(الغاء عمل 

واما اذا تقدمت ،اذا توسطت معمولیھا او تأخرت عنھما فانھ یبطل عملھا ) ظّن(       یرى جمھور النحاة ان 
ند الكوفیین ومنھم الفّراء كما ینقل ابن ھشام االنصاري كقولك على معمولیھا فانھ یجوز ابطال عملھا ع

  .  )٧٥ (ظننُت زیٌد قائٌم:

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


       ٢٠١٢حزيرانالعددالمجلد مجلة ميسان للدراسات االكاديميةمجلة ميسان للدراسات االكاديمية

ISSN-1994-697X 
  

٢١  

وانما اجاز ذلك اذا وقعت بین ،اذا تقدمت على معمولیھا) ظّن(     والصحیح ان الفّراء لم ُیجز الغاء عمل 
واذا وقع بین ،الظّن اذا بدأوا بھ فیعملون ،اظنك قائما :اال ترى انھم یقولون (( قال.معمولیھا او تأخرت عنھما 

   .)٧٦())واذا تأخر بعد االسم وخبره ابطلوه،االسم وخبره ابطلوه
  .   وواضح من ھذا النص ان الفّراء لم یخرج في قولھ على ما اتفق علیھ النحاة 

  ناصب الفعل المستقبل بعد الواو 
ومضمون ھذه النسبة ، )٧٧(المستقبل بعدھا نسب بعض النحاة الى الكوفیین ان الواو نفسھا تنصب الفعل     

اذ ، )الصرف(فللفراء مذھب اخر في ناصب الفعل المستقبل بعد الواو وھو ،وھذا غیر صحیح ، یشمل الفراء 
: فان قلت ،وان شئت جعلت ھذه االحرف المعطوفة بالواو نصبا على ما یقول النحویون من الصرف:((یقول 

، او معطوفة على كالم في اولھ حادثٌة التستقیم اعادتھا على ما ُعطف علیھاان تاتي بالو:وما الصرف؟  قلت 
  : كقول الشاعر ، فاذا كان كذلك فھو الصرف 

  التنھ عن خلق وتاتَي مثلھ                  عاٌر علیك اذا فعلت عظیٌم
ستقم ان یعاد فیھ فلذلك سمي صرفا اذ كان معطوفا ولم ی) تاتي مثلھ(في ) ال(اال ترى انھ الیجوز اعادة

ولیس الواو نفسھا ) الصرف(فالفراء یرى ان ناصب الفعل المستقبل بعد الواو ھو ، ) ٧٨ ())الحادث الذي قبلھ
  )حتى(الفعل المستقبل بعد  ناصب

ھو حتى لنیابتھا عن ) حتى(ان مذھب الكوفیین في ناصب الفعل المستقبل بعد ) ھـ٦٨٦(     ذكر الرضي 
  .)٧٩(بھا اصالةالناصبة ولیس ) ان(

اذ ینص الفراء على ان ناصب الفعل ھو حتى اصالة ال لنیابتھا عن ،      وكالم الفراء في معانیھ غیر ذلك 
فاما ..(()٨٠())  وزلزلوا حتى یقوَل الرسوُل((قال موجھًا قراءة النصب في قولھ عزوجل ، الناصبة ) ان(

وھو ، فان كان الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتى  ، النصب فالن الفعل الذي قبلھا مما یتطاول كالترداد
  )٨١())في المعنى ماٍض

    )لكّن(اصل 
ّ (ان الفراء كان یرى ان ) ھـ٧٦١(ذكر ابن ھشام  المفتوحة )انّ (و، ساكنة النون )لكن (مركبة من )لكن

ّ (فحذفت الھمزة للتخفیف ونون ، المشددة  اصلھا لكن اّن : الفراءقال : ((اذ قال ، اللتقاء الساكنین )لكن
    ) ٨٢())فطرحت الھمزة للتخفیف ونون لكْن للساكنین

 اذا – یعني لكّن - انما نصبت العرب بھا:((فالفینا الفراء یذكر غیر ذلك اذ یقول ) معاني القرآن(وقد عدنا الى 
 )٨٣()) حرفَا واحدَافصارتا جمیعَا،فزیدت على انّ الم وكاف ، الن اصلھا اّن عبد اهللا قائٌم ، شددت نونھا 

فھو یرى انھا مركبٌة ولكن لیست على النحو الذي نقل ، وواضٌح من كالم الفراء ان ما نقل عنھ غیر صحیح
  عنھ

  العطف على الضمیر المخفوض 
فالعطف على الضمیر المخفوض قبیح ،        ھذه مسالة النرى انھا من المسائل التي اختلف النحاة فیھا 

ذھب ((فیقول ، ولكّن األنباري یقول غیر ذلك فینسب للكوفیین كافة رأیا مخالفا للنحاة ،عنداغلب النحاة 
وذھب ، ) مررت بك وزید: (الكوفیون الى انھ یجوز العطف على الضمیر المخفوض وذلك نحو قولك 

  )٨٤())البصریون الى انھ الیجوز
مررت (نحو ، یھ اال باعادة الجار لھ واما الضمیر المجرور فال یعطف عل: ((    وجاء في شرح ابن عقیل 

  )٨٥()) ھذا ھو مذھب الجمھور واجاز ذلك الكوفیون )مررت بك وزید (وال یجوز) بك وبزید
الذین ((      ونحن نحتكم الى معاني القران لنرى ماذا یقول الفراء في ھذه المسالة  في تفسیر قولھ تعالى 

فاول شئ كان ، ) ٨٧())رحام ویرید واتقوا االرحام ان تقطعوھا نصب اال((یقول ، )٨٦())تساءلون بھ واالرحام 
ھي :((الذي قرا بالجر والتي قال الفراء فیھا  ، )٨٨(عند الفراء ھو النصب وھي قراءة الجمیع عدا حمزة

وقد قال الشاعر ، وقد كني عنھ ، وفیھ قبح الن العرب الترد مخفوضا على مخفوض ، باهللا والرحم: كقولھم
  :هفي جواز

 ھذا ھو )٨٩())تعلق في مثل السواري سیوفنا وما بینھا  والكعب غوط نفاف وانما یجوز ھذا في الشعر لضیقھ 
 .الن للشعر خصوصیتھ، والیجوز اال في الشعر ، على الضمیر المخفوض  )قبح العطف( رأي الفراء
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 یرى الفراء ان الوجھ االول )٩٠())وجعلنا لكم فیھا معایش ومن لستم لھ برازقین((     وفي قولھ تعالى 
یقول جعلنا لكم فیھا المعایش والعبید وإلماء ، في موضع نصب ) من( ((ھو النصب فیقول ) من(العراب 

جعلنا لكم فیھا معایش : من في موضع خفض یراد : وقد یقال ((ویرى فیھا وجھا اخر لالعراب فیقول  ،)٩١())
فھذا الوجھ قلیل عند العرب والفراء )٩٢())خفوض وقد كني عنھوما اقل ما ترد العرب مخفوضا على م. ولمن 

  .الیجیزه إال في الشعر 
      والغریب إن النحاة المتأخرین الذین اطلعوا على معاني القران وعلى إنصاف االنباري نسبوا ھذا الرأي 

 وزیِد ومررُت بھم وحاصل كالم الفراء انھ أجاز ما مررت بھ نفسِھ((فھذا االشموني یقول ، للفراء أیضا 
  )٩٣())ُكلھم وزیٍد

  تقدیم جواب الشرط على أداة الشرط وفعل الشرط
وقد  )٩٤(الى الفراء جواز تقدیم جواب الشرط على أداة الشرط وفعل الشرط) ھـ٣١٦(     نسب ابن السراج 

  .ولم نجد فیھ ما یؤید ما ُنسب للفراء) معاني القران(طالعنا 
 من موضع عن تركیب جملة الشرط وناقش ذلك وبین انھ البد ان یكون الداة لقد تحدث الفراء في اكثر

الشرط الصدارة في الجمل التي تدخل علیھا وال یجوز ان یتقدم علیھا شئ من جملة الشرط وال من جملة 
فان استطعت ان تبتغي نفقا في االرض او سلما في السماء فتاتیھم بایة ((فمثال في تفسیر قولھ تعالى ،جوابھ 

مضمرة بذلك جاء التفسیر وذلك معناه وانما تفعلھ العرب في كل موضع ُیعرف فیھ ،فافعل (( قال معلقا )٩٥())
اب بترك الجو، ان رایت ان تقوم معنا، ان استعطت ان تتصدق : اال ترى انك تقول للرجل ،معنى الجواب 

البد في ، ان تقْم تصْب خیرا : كقولك للرجل، فاذا جاء ما الُیعرف جوابھ اال بظھوره اظھرتھ ، لمعرفتك بھ
  )٩٦())ھذا من جواب  الن معناه الُیعرف اذا ُطرح

لم یات بعده : (( فقال)٩٧())الجبال  بھ ولو ان قرانًا  ُسیرت: (( ونحو ذلك ایضا ماجاء في تفسیر قولھ تعالى 
 وفي موضع )٩٨())والعرب تحذف جواب الشئ اذا كان معلوما ارادة االیجاز ، للو الن امره معلوم جواب 

وجعل من ھذا قولھ ، اخر ذكر ان فعل الشرط قد یحذف في بعض المواضع فیفھم معناه من خالل سیاق الكالم
قال الفراء ،ط مضمر معھاھنا اداة شرط جازمة وفعل الشر) ما( ف)٩٩())وما بكم من نعمة فمن اهللا:((تعالى 
الن الجزاء البد لھ من  فعل ،ما یكن من نعمة فمن اهللا : في معنى جزاء ولھا فعل مضمر كانك قلت)ما((  (

     وواضح ان الفراء الیجیز تقدیم جواب )١٠٠())ان ظھر فھو جزم وان لم یظھر فھو مضمر، مجزوم 
  .الشرط على اداة الشرط وفعل الشرط

  الشرطیة ) إْن(عد رافع االسم ب  
او ) الترافع(الشرطیة ھو مبتدأ والعامل فیھ الخبر على قاعدة ) ان(   ذكر عن الفراء ان االسم المرفوع بعد 

   .)١٠١(العائد الیھ المستكن في الفعل الواقع بعده ) الضمیر(المكنى 
الشرطیة ھو فاعل لفعل )نا(بل كان یرى ان االسم المرفوع بعد ،    والحق ان الفراء لم یكن مذھبھ ھذا 

  .محذوف یفسره المذكور 
وما بكم من نعمة فمن اهللا : (( قال في توجیھ قولھ تعالى ،    اي ان مذھبھ ھو مذھب جمھور النحویین 

ما یكن من نعمة فمن اهللا الن الجزاء البد لھ : كانك قلت ، في معنى جزاء ولھا فعل مضمر ) ما : (( ()١٠٢())
  :كما قال الشاعر ، ظھر فھو جزم وان لم یظھر فھو مضمر من فعل مجزوم ان 

   ذراعا وان صبرا فنعرف للصبر   ان العقل في اموالنا ال نضق بھ   
  )١٠٣(فأضمرھا ، ان یكن :     اراد 

  )لوال(رافع االسم بعد 
االسم عن الكوفیین  مذھبان في رافع ،) شرح التصریح على التوضیح(في كتابھ )ھـ٩٠٥(   ذكر االزھري

  ) : لوال(بعد 
  . او نحوه ، ُوجد : انھ مرفوع على اضمار فعل بعد لوال تقدیره :    االول 

، لو انعدم زیٌد : كان المعنى ، لوال زید الكرمتك : فاذا قلت ، منابھ ) ال(ان العامل فیھ فعل نابت : االخر   
  .)١٠٤(لو والفعل : اصلھا ) لوال ( بناًء على ان
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قال ، الستغناه بھا ، فمذھب الفّراء ان لوال نفسھا ھي الرافعة لالسم بعدھا ، ن لیسا صحیحین    وھذان النقال
ان : ( ثم قال ، ) لوال(رفعھم ب(( ، )١٠٥()) لوال رجاٌل مؤمنون ونساٌء ) : ((عز وجل (موجھا قول اهللا 

  .)١٠٧(ویین وھو ما نقلھ عنھ بعض النح . )١٠٦() )) لوال(فان في موضع رفع ب، ) تطئوھم 
لغتان في الخبر : ولوال ولوما((:قال الفراء) ١٠٨())لو ما تاتینا : ((    وفي تفسیر قولھ تعالى 

  )١٠٩())وھما ترفعان ما بعدھما ......واالستفھام
  الفصل بین المضاف والمضاف الیھ 

لظرف والجار    نقل االنباري عن الكوفیین انھم یجیزون الفصل بین المضاف والمضاف الیھ بغیر ا
 محتجین على ذلك بقول )١١١(وزاد علیھ السیوطي جواز ذلك بغیرھما ، )١١٠(والمجرور في ضرورة الشعر 

  : الشاعر 
  )١١٢(فزججتھا بمزجٍة                       زّج الَقلوصَ  ابي مزادة 

  
بالمفعول بھ ) بي مزادةا(والمضاف الیھ ) زّج(فقد فصل بین المضاف ، زّج ابي مزادة القلوص : والتقدیر 

  .ولم یكن الفصل ھنا بظرف او حرف جر وھذا مایراه النحاة غیر جائز، ) القلوص( للمصدر وھو
         وبرجوعنا الى معاني القرآن نجد الفّراء ال یجیز الفصل بین المضاف والمضاف الیھ بغیر الظرف 

  :مثل قول الشاعر ولیس قول من قال انما ارادوا : ((والجار والمجرور فیقول 
  

  فزججتھا متمكنا                     زج القلوص ابي مزادة
  

  .)١١٣())بشيء وھذا ما كان یقولھ نحویوا اھل الحجاز ولم نجد مثلھ في العربیة
  )١١٤())زج القلوِص ابو مزادة  :والصواب ،باطل : ((   وفي تعلیقھ على روایة البیت السابق یقول

ولكن اذا : (( الفصل بغیر الظرف والجار والمجرور مثلھ مثل  البصریین ولھذا یقول فالفّراء متمسك بعدم
والیجوز اال ، ھذا ضارب في الدار اخیھ : مثل قولك ، جاز اضافتھ ،اعترضت صفة بین خافض وما خفض 

  . فنجده الیبیح ذلك اال في الشعر الن للشعر ضرورة لم تكن لغیره  )١١٥())في الشعر
  رف العطف وما عطف الفصل بین ح

كقولنا ، بین حرف العطف وما عطف ) بشبھ الجملة( الى الفّراء انھ اجاز الفصل )١١٥(   نسب بعض النحویین
فبشرناھا باسحاق ومن وراء اسحاق : ((وانھ حمل على ذلك قولھ تعالى ، مررُت بعمرو الیوم وامس زیٍد : 

ینوي : فقال )) ومن وراء اسحاق یعقوب : (( في قولھ تعالى واجاز ذلك الفّراء((قال ابو حیان ، )١١٦())یعقوب
وراء اسحاق (وقد فصل بینھما بالجار والمجرور الذي ھو من ، )باسحاق(فیكون معطوف على، بھ الخفض 

  .)١١٧())والعطف بالواو ، ) 
ھاب الفّراء ھذا وال ذ، فلم نجد فیھ مایؤید نقل ابي حیان ، لتمحیص المسألة ) معاني القرآن(   وعدنا الى 

  .المذھب 
، وانھ من نصب نوى بھ النصب ، الرفع )یعقوب (ورأى ان الوجھ في ،    لقد عرض الفّراء االیة في  كتابھ 

ومن نصب ) یعقوب (والوجھ رفع : ((وھذا كالمھ .ورأى انھ ال یجوز فیھ الخفض اال باعادة حرف الخفض 
  .)١١٨())ومن وراء اسحاق بیعقوب: خافض ولم یجز الخفض اال بأعادة ال، نوى بھ النصب 

وال یجوز مررُت : ((قال ، اال بأعادة الخافض ،     بل ان الفّراء یفصح عن مذھبھ ویمنع مثل ھذا الفصل 
وال ، امرُت الخیك بالعبید والبیك بالورق : وكذلك ، بمحمد : بزید وعمرو وفي الدار محمد  حتى تقول 

  .)١١٩())البیك الورق: یجوز 
  .  وبذلك یندفع قول من نسب الى الفراء انھ یجیز الفصل بین حرف العطف وما عطف  

  ) غیر(جواز بناء 
یجوز بناؤھا على الفتح في كل موضع یحسن فیھ ) غیر(   یرى بعض النحویین ان الكوفیین یذھبون الى ان 

بھت الحرف والحرف مبني جاز في االستثناء ولما اش) اال (تشبھ الحرف ) غیر (وحجتھم في ذلك ان ، ) اال(
  .)١٢٠(بناؤھا
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النرى انھ یقول ) غیر( وبرجوعنا الى اكثر من جملة وقعت فیھا ،    والفّراء ال یقول بما اسند للكوفیین 
:  یقول)١٢١())صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم : ((فمثال في تفسیر قولھ تعالى ، ببنائھا 

 من –اي حاال –تجعلھ قطعا ) غیر(والنصب جائز في (( ویقول ، )١٢٢())ین بخفض غیر النھا نعت للذ((
 فھنا لم )١٢٣())على التكریر اي البدل ) غیر(علیھم وقد یجوز ان تجعل الذین قبلھا في موضع توقیت وتخفض 

  .في االیة الكریمة ) غیر(یقل الفّراء ببناء 
بضم الراء وھي قراءة جمیع القّراء عدا الكسائي الذي قرأ ) ١٢٤()) مالكم من الٍھ غیرُه: ((   وفي قولھ تعالى 

( یجعل تابعا للتأویل في : وقد یرفع ، نعتا لاللھ ) غیر(تجعل : ((  قال الفّراءفي قراءة الكسائي )١٢٥(بخفضھا 
ورة المجر) الھ(فغیر ھنا نعت ل، ))كان رفعا وقد ُقرأ بالوجھین ) من(اال ترى ان االلھ لو نزعت منھ ) الھ

  .زائدة للتأكید) من(الذي محلھ الرفع على اعتبار ان ) الھ(بمن واخرى نعت ل
 یتبین لنا ان الفراء الیقول ببناء غیر وھو في ذلك الیخرج على ما اتفق علیھ )١٢٦(    من ھذه االمثلة وغیرھا

  .النحاة 
  الموصولة) َمْن(زیادة 

وال ندري عالَم استند في نسبة ذلك للكوفیین ،) ١٢٧()ْنَم(الى الكوفیین جواز زیادة )ھـ٦٨٦(نسب الرضي     
    )١٢٨()) َمْن التكون حشوا وال تلغى:((فیقول ،كافة ؟وھذا الفراء ینص صراحة على منع زیادتھا 

  وكان ابو بكر االنباري قد ذكرراي الفراء ھذا واشار الیھ و ذلك في شرحھ لبیت عنترة
  

      حرمت علي ولیتھا لم تحرمیا شاة ما قنص لمن حّلت لھ        
  

كما تكون ، حشوا في الكالم ) من(وجعل ، )یا شاة من قنص(قال الفراء انشدني الكسائي بیت عنترة ((فقال 
 )١٢٩())التكون حشوا وال تلغى) من(الن ، )یا شاة من مقتنص(انما اراد( وقال، وانكر الفراءھذا، حشوا) ما(

  )١٣٠(.ب الفراء ھذا واشار الى انھ مذھب تفرد بھ الكسائيمذھ)ھـ٥٢١(    وقد اكد البطلیوسي 
  )إال(أو انتقض نفي خبرھا بـ،إذا تقدم خبرھا على اسمھا ) ما (عمل    

، وان تقدم على اسمھا ،العاملة عمل لیس )ما (   نقلت بعض مصادر النحو عن الفّراء انھ یجیز نصب خبر 
واذا : (( قال الفّراء ، ووجوب الرفع ، منع النصب ) اني القرآن مع(والذي في  ، )١٣١()ماقائما زیٌد: ( نحو 

  .)١٣٢())وما قائٌم أخوك ، ما سامٌع ھذا : قدمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل واسمھ فقلت 
بشرط ان یكون ،على الخبر ) اال(وان دخلت ، عمل لیس ) ما (   ونقل عن الفّراء ایضا انھ یجیز اعمال 

   .)١٣٣(ما زیٌد اال قائما : نحو ، وصفا  الخبر
وما امرنا اال ((قال معلقا على قراءة . یدل على ان الفّراء یمنع المسألة ) معاني القرآن (    وكالم الفّراء في 

ثم ان الفّراء وّجھ قراءة النصب لیس على كون  ،)١٣٤())وال اشتھي نصبھا في القراءة : ((  قال )**())واحدُة
   . )١٣٥( بل على اضمار فعل ،) ما(المنصوب خبرا ل

  قیام اسماء االشارة مقام االسماء الموصولة
وما اشبھھ من اسماء االشارة تكون بمعنى الذي واالسماء ) ھذا(ذھب الكوفیون الى ان : ((   قال االنباري 
عنى وذھب البصریون الى انھ ال یكون بم،) الذي قال ذاك زید(اي  )  ھذا قال ذاك زید: (الموصولة نحو 

  .)١٣٦())التكون بمعنى االسماء الموصولة ،وكذلك سائر اسماء االشارة ) الذي(
ثم ((   وقد جاء االنباري بأدلة على لسان الكوفیین من القرآن الكریم فیقول مثال انھم یقولون في قولھ تعالى 

ھا انتم ھؤالء جادلتم ((الى ثم انتم الذین تقتلون انفسكم وكذلك في قولھ تع ،)١٣٧())انتم ھؤالء تقتلون انفسكم
وما تلك بیمنك ((ونحو ذلك ایضا قولھ تعالى ،  التقدیر ھا انتم الذین جادلتم عنھم)١٣٨())عنھم في الحیاة الدنیا 

  . )١٤٠ (ما التي بیمینك یاموسى:  التقدیر فیھ )١٣٩())یاموسى
البقرة (بمعنى الذین وخاصة في ایتي ) ھؤالء(    وبرجوعنا لمعاني القرآن للفّراء لم نعثلر على تفسیر كلمة 

ومعنى تلك ((وانما قال بالنص ،لم یقل الفّراء فیھا ان تلك بمعنى الذي ) طھ(وحتى آیة ،السابقتین )والنساء
في مذھب صلة الن تلك وھذه توصالن كما توصل : ((فقال ) بیمینك(غیر ان الفّراء اعرب ، )١٤١())ھذه

  .الیعني ان اسم االشارة یقوم مقام االسم الموصول، ) الذي(صلة كصلة لھا ) تلك وھذه (فكون ، ))الذي

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


       ٢٠١٢حزيرانالعددالمجلد مجلة ميسان للدراسات االكاديميةمجلة ميسان للدراسات االكاديمية

ISSN-1994-697X 
  

٢٥  

  وقوع الفعل الماضي حاًال 
ؤالیھ ، ذھب الكوفیون الى ان الفعل الماضي یجوز ان یقع حاًال ) : ((االنصاف(    یقول االنباري في كتابھ 

وقد ساَق  )١٤٢())ن یقع حاًال وذھب البصریون الى انھ ال یجوز ا، ذھب ابو الحسن االخفش من البصریین 
االنباري ادلة من صنیعھ على لسان الكوفیین فقال فیما قال ان حجة القائلین بجواز وقوع الفعل الماضي حال 

واما ،  مثال على النقل )١٤٣))(او جاؤكم حصرت صدورھم ((وساق قولھ تعالى ، تكمن في النقل والقیاس 
والفعل الماضي یجوز ان یكون ، كرة جاز ان یكون حال للمعرفة القیاس فان كل ماجا زان یكون صفة للن

فینبغي ان یجوز ان یقع حال للمعرفة في مثل )) وغالم قام)) ((مررت برجل قعد((صفة للنكرة في مثل 
 ویبدو ان االنباري لم یطلع على معاني القران النھ لو كان قد اطلع  )١٤٤())مررت بالرجل قعد وبالغالم قام((

فالفراء الیقول بما ذھب الیھ االنباري وھنا ننقل حجة الفراء في ، ستثناه مما نسبھ الى الكوفیین علیھ ال
ون الحال((یقول و))  حصرت صدورھم((اعراب قولھ تعالى  او باظھارھا ومثلھ ) قد( اال باضمار التك

  )١٤٥())دورھمجاؤوكم قد حصرت ص (– واهللا اعلم –یرید ) او جاؤوكم حصرت صدورھم(في كتاب اهللا 
، ) قد كنتم امواتا :(  یرى الفراء ان المعنى )١٤٦())كیف تكفرون باهللا وكنتم امواتا:(( وفي تفسیر قولھ تعالى 

  )١٤٧())ولوال اضمار قد لم یجز مثلھ في الكالم:(( ویؤكد على ضرورة دخول قد على الفعل الماضي بقولھ 
المعنى (( اذ یقول )١٤٨())وان كان قمیصھ قّد من دبر فكذبت( (ونحو ذلك ایضا ما جاء في تفسیر قولھ تعالى

الیجوز اال ) اصبحت كثر مالك: (وقولك للرجل((  ویوضح القاعدة بامثلة فیقول )١٤٩())واهللا اعلم قد كذبت
 كان  فالبفعل الماضي ال یقع حال اال اذا)١٥٠())النھا جمیعا قد كانا فالثاني حال لالول، وانت ترید قد كثر مالك 

  .ھذه ظاھر او مقدرة) قد(مسبوقا بقد عند الفراء سواء اكانت 
مع الماضي ) قد (مذھب البصریین اال االخفش لزوم :(( اذ قال ، وقد وقع في وھم االنباري االشموني كذلك 

  )١٥١()) لزومھا مع المرتبط بالواو فقط– وفاق للكوفیین واالخفش -والمختار، المثبت مطلقا ظاھرة او مقدرة 
ذلك الن الفراء ) ظاھرة او مقدرة(والصحیح ھو ان مذھب البصریین والفراء لزوم قد مع الماضي المثبت 

  .یقول بما یقول بھ البصریون وال یخالفھم في ذلك
  الجر على الجوار

، وانھ منع القیاس على ما سمع منھ،        نقل السیوطي عن الفّراء انھ قصر الجر على الجوار على السماع
   .)١٥٢(ھذه حجرُة ضّب خربة :فال یقال 

مما یدفع ان ،فوجدناه من انصارھا المدافعین عنھا المتحمسین لھا ،      وراجعنا رأي الفّراء في ھذه المسألة
الجرعلى ولعل فیما ذكره الفّراء من شواھد على ،یكون قد قصرھا على السماع كما ذكر السیوطي 

لعل في ذلك كلھ مایؤكد ذلك ، )١٥٣())م العرب ان یتبعوا الخفض اذا اشبھھوذلك من كال: ((وفي قولھ ،الجوار
  .ویعزز ویقوي كون الجر على الجوار غیر ممتنع من القیاس عند الفّراء 

    من خالل ما مر بنا من ادلة ومناقشات یظھر لنا جلیًا ان النحویین نقلة المذاھب قد وقعوا في السھو و 
  .ء الفراءالغلط في نقلھم لبعض ارا

     وكما ذكرنا في مقدمة البحث ان وراء ذلك اسبابا لعل من اھمھا ُبعد الشقة بین العلماء واالعتماد على 
االراء المرویة من دون الوقوف على كتب المؤلف وبعض االسباب المذھبیة بین المدرستین وغیرھا من 

  .ط وعدم الدقة في نقل االراء اقول كل ھذه االسباب او بعضھا كانت وراء ھذا الخل، االسباب
ال على افتراضات وذلك بسبب ،       ان الصورة التي قدمناھا صورة واضحة مبنیة على حقائق وثوابت 

  . بین أیدینا )  معاني القران ( وجود كتاب الفراء
لك     لقد حرص البحث على جعل عبارات الفراء واقوالھ التي وردت في ھذا الكتاب اساسا في تحقیق ت

  .االراء وتوثیقھا 
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  :الھوامش
  .والوصف مما الُیختلف فیھ اال نادرا . ذلك ان اغلب جوانب الدراسة الصوتیة تقوم على الوصف ، العیب في موافقة الفراء لبعض اراء سیبویھ الصوتیة (*) 

، یاقوت الحموي ، معجم االدباء  ، ٧٣، الفھرست البن الندیم ، ٤٣١،ابو بكر الزبیدي ، لغویین طبقات النحویین وال ، ٨٧، ابو الطیب اللغوي ، مر اتب النحویین :ینظر في ترجمتھ ) ١(

  ١٤٥، الزركلي ، االعالم ، ٢/٣٣٣،السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، ١٦/١٣٢

  ٢/٣٠١، ابن خلكان ، وفیات األعیان : ینظر ) ٢ (

   ١٤٣، طبقات النحویین واللغویین )٣ (

   ١٢٤، حسام احمد قاسم ، دراسة في كتب اعراب القرآن ، االسس المنھجیة للنحو العربي : ینظر ) ٤(

   ١/١٤معاني القرآن )٥(

  ٢١٠االیة /سورة الشعراء ) ٦(

   ٢/٢٨٤معاني القرآن ) ٧(

  ٢/٧٦، المصدر نفسھ ) ٨(

   ١٨٥السبعة في القراءات : ینظر ) ٩ (

  ١٦االیة /سورة یونس ) ١٠(

   ١/٤٥٩معاني القرآن ) ١١(

   ٤٣٠السبعة في القراءات : ینظر ) ١٢(

   ٨٨االیة /سورة االنبیاء )  ١٣(

  ١١١ ، ٧٤ ،٣/٤٦ ، ١٣٠ ، ١١٩ ،٢/٧٥ ،٣٣١ ، ٢٣٣، ١٢٥ ، ١/١٩وینظر مواضع اخرى مما رده من القراءات على سبیل المثال  ، ٢/٢١٠معاني القرآن ) ١٤(

  ٧٢االیة / سورة االنفال )١٥(

  ١/٤١٨عاني القرآن م) ١٦(

   ٧٥االیة / سورة الفرقان ) ١٧ (

  ٤٧٣:السبعة في القراءات :  ینظر ،قراءة الباقین ) یّلقون (واالخرى ، لحمزة والكسائي وخلف ) َیْلقون(القراءة االولى )١٨(

، ٤٠٧ ، ٣٥١ ، ٢٧٥ ، ٢٤٠ ، ٩٥ ، ٢/٧٨ ، ٤٤١ ، ١٢٤، ١١٢                   ،             ٨٨ ، ٧٥ ، ٤٩ ، ١/٤١وینظر مواضع اخرى على سبیل المثال ، ٢/٢٧٥معاني القرآن )١٩(

٢٧٠ ، ٢٤١ ، ١٧٢، ١٤٣ ، ٤٤ ، ٣/١٤   

  ٢/٢٤ص،السیوطي ، وھمع الھوامع ، ٥٢ص، السیوطي ، االقتراح في علم اصول النحو : وینظر ١٠/ ١،البغدادي، خزانة االدب ) ٢٠(

  ٢١٥ص ، شوقي ضیف،المدارس النحویة : ینظر )٢١(

  ٢٥٦، ٢٢٥ ، ٣/١٤ ، ٣٨٢ ، ٣٢٢ ، ٢٤٣ ، ٩٥ ، ٢/٧٨ ، ٢٦٠ ، ١١٢، ٢٩، ٢٤، ١/١٩معاني القران ، ینظر على سبیل المثال )٢٢(

  ، ٣/١٨٣، ٤٧١ ، ٤٦٨، ٢٢٦، ١/١٤٦:ینظر )٢٣(

 ٣/١٢٨ ، ١/٥ینظر على سبیل المثال )٢٤ (

 ٥٨سورة یونس األیة )٢٥(

 ٢/٢٨٥ والنشر في القراءات العشر ١٧٥، ینظر الحجة في القراءات السبع ، قراءة زید بن ثابت ) فلتفرحوا(بالتاء  والقراءة ١/٤٧٠معاني القران )٢٦(

 ٢٢٩سورة البقرة االیة )٢٧(

   ٣/١٨٣ ، ٢٢٦ ، ١/١٤٦ وینظر مواضع اخرى على سبیل المثال ١/١٤٦معاني القران )٢٨(

 ١٢٠، ٧٩، ٧٨، ٧٥ ، على سبیل المثال،الفراء ، ینظرالمذكر والمؤنث )٢٩ (

 ٢٦، ١١على سبیل المثال  ، الفراء ، ینظر األیام واللیالي والشھور)٣٠(

   ٥١، ٤٠على سبیل المثال ، الفراء، ینظر المنقوص والممدود )٣١(

  . ١/٢٦٨ابن الجزري النشر في قراءة العشر  ، ٢/٢٢٨السیوطي ، وھمع الھوامع  ، ١/٤، ابو حیان ، ارتشاف الضرب من كالم العرب : ینظر ) ٣١(

  . ١/٤ارتشاف الضرب ) ٣٢(

  . ٤٧٢، ابو زكریا الفراء ومذھبھ في النحو واللغة احمد مكي االنصاري : ینظر ) ٣٣(

  .٢/٣٥٣معاني القران ) ٣٤(

  .١٢٨ابو سعید السیرافي ، ما ذكره الكوفیون من اال دغام : ینظر)٣٥(

 .٣/٢٥٤، االستربادي ، شرح شافیة ابن الحاجب )٣٦(

 .١٢٩ما ذكره الكوفیون من االدغام )٣٧(

  .١/٥٧، العین : ینظر)٣٨ (

 .٢٧، االصوات اللغویة ابراھیم انیس : ینظر )٣٩(

 .٢/١٣معاني القرآن )٤٠(

  .٢/٣٨٤المصدر نفسھ )٤١(

  .١/١٦٠ابن عصفور، لزجاجي شرح جمل ا ، ٢/٨٦اوضح المسالك ابن ھشام  ، ٧٩، االنباري ،  وینظر اسرار العربیة ١/١٥٩ھمع الھوامع ) ٤٢ (

  .٢/١٢٥شرح ابن عقیل ) ٤٣(

  .١/١٢٨معاني القرآن ) ٤٤(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


       ٢٠١٢حزيرانالعددالمجلد مجلة ميسان للدراسات االكاديميةمجلة ميسان للدراسات االكاديمية

ISSN-1994-697X 
  

٢٧  

  .٢/٧٣المصدر نفسھ ) ٤٥(

  .١/١٦٩المصدر نفسھ )٤٦(

 .٣/١٧٧، وحاشیة الصبان ، ٢/٢٥٢االزھري ، وشرح التصریح على التوضیح  ، ٣/١٥البغدادي،خزانة االدب:ینظر )٤٧(

ذھب الكوفیون الى ان :(( اذ قال ، الغریب في االمر ان االنباري في كتابھ االنصاف قد ذكر رایا مناقضا لما ذكره في اسرار العربیة و ، ١٦٥االنباري ص ،ینظر اسرار العربیة  )٤٨(

والیھ ذھب الفراء من ، عموالتھا علیھا وذھب البصریون الى انھ الیجوز تقدیم م) بكرا دونك( و)وعمرا عندك)( زیدا علیك(علیك ودونك وعندك في االغراء یجوز تقدیم معموالتھا علیھا نحو 

 . وھذا یؤید ما ذھبنا الیھ في التحقیق في ھذه المسالة٢١٠ص ، ٢٧االنصاف مسالة )) الكوفیین

 . ١٠٥اآلیة /سورة المائدة  )٤٩(

  .١/٣٢٣معاني القرآن  )٥٠(

 .٢٣سورة النساء اآلیة   )٥١(

  .١/٢٦٠معاني القرآن  )٥٢(

 .٢٣سورة  النساء اآلیة  )٥٣(

 .١/١٤السیوطي ،واالشباه والنظائر ،٢/٦٣السیوطي  ،وھمع الھوامع ،٢/١٣لبدریة ابن ھشام االنصاري شرح اللمحة ا: ینظر  )٥٤(

  .١/١٨٦معاني القرآن  )٥٥(

 .١٦سورة لقمان االیة  )٥٦(

 . ، ٢/٣٢٨معاني القرآن  )٥٧(

 .٢سورة یونس االیة  )٥٨(

 .٢/٣٥٨١  ،٢/٣٢٢  ،١/٢٨١  ،١/٥٠وینظر مواضع اخرى على سبیل المثال ، ١/٤٥٧معاني القران  )٥٩(

 .٣١٥ابن االنباري ، شرح القصائد السبع الطوال  )٦٠(

 .٢/٧٢، ابو حیان االندلسي ، ارتشاف الضرب من لسان العرب:ینظر  )٦١(

  مكي بن أبي طالب، ومشكل اعراب القرآن  ،٢/٢٥٣النحاس ، اعراب القرآن : ینظر) ٦٢(

   .١/٣٣٤     القیسي 

   .٢/١٢٨معاني القرآن ) ٦٣(

   .٧٢اآلیة / سورة االسراء) ٦٤(

  .٢/١٢٨معاني القرآن ) ٦٥(

   .١/٦٨السیوطي ، ھمع الھوامع : ینظر ) ٦٦(

  . ١/٤٩٤ابو حیان االندلسي ، ارتشاف الضرب : ینظر ) ٦٧(

  . ٦٤٥ابن ھشام ص ، مغني اللبیب : ینظر ) ٦٨(

   .٣٢االیة /سورة االنفال ) ٦٩(

   .١/٤٠٩معاني القرآن ) ٧٠(

  .٢ ، ١االیتان /سورة الھمزة ) ٧١(

  . ١/١٥٨حاشیة الصبان على شرح االشموني : ینظر ) ٧٢(

   .٤االیة  /سورة المسد ) ٧٣(

  .١/٢٩٨معاني القرآن ) ٧٤(

   . ١/٣٢٠ابن ھشام االنصاري ،اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك : ینظر ) ٧٥ (

  .٢/٣٣٨معاني القرآن ) ٧٦(

.                                                                                                       ١٥٤ص، المرادي ،   والجنى الداني في حروف المعاني ٤٤طلیوسي صالب، الحلل في  اصالح الخلل الواقع في الجمل : ینظر) ٧٧ (

   .٣/٢٤، ١/٣٥٢ ، ١١٥ /١                                              وینظر مواضع اخرى على سبیل المثال                                  ، ٣٤- ١/٣٣معاني القران ) ٧٨(

 .٢/٢٤٠، ینظر شرح الكافیة  )٧٩(

 .٢١٤سورة البقرة االیة  )٨٠(

 .١٣٣- ١/١٣٢، معاني القران  )٨١(

   .٣٨٤ص،ابن ھشام ، مغني اللبیب ) ٨٢ (

     .١/٤٦٥،معاني القران ) ٨٣( 

  .٢/٤٣٠اوضح المسالك  ، ٢/١٩٠شرح التصریح على التوضیح ،٢/٤٣٠وشرح االشموني ، ٣/٢٣٨وینظر شرح ابن عقیل ، ٢/٣ ،٦٥االنصاف مسالة )٨٤(

  . ٣/٢٣٩شرح ابن عقیل ) ٨٥(

  .١سورة النساء األیة )٨٦(

  .١/٢٥٢معاني القران )٨٧(

  .٢٢٦ابن مجاھد ،السبعة في القراءات : ینظر )٨٨(

  .والبیت لمسكین الدارمي  ، ١/٢٥٢معاني القرآن ) ٨٩(
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٢٨  

  .٢٠االیة / سورة الحجر) ٩٠ (

   .٢/٨٦معاني القرآن ) ٩١(

  .المصدر نفسھ الصفحة نفسھا )٩٢(

  .٢/٤٣٠شرح االشموني ) ٩٣(

 . ٢/١٨٧،ابن السراج، االصول في النحو : ینظر )٩٤ (

 .٣٥االیة /سورة االنعام ) ٩٥(

   .١/٣٣١معاني القران )٩٦(

 . ٣١سورة الرعد االیة )٩٧(

  ١/٢٣٠نظر مواضع اخرى على سبیل المثال  وی٢/٦٣معاني القران )٩٨(

٣/٢٧ ،٢/١٣٤. 

 . ٥٣سورة النحل االیة)٩٩(

  .٢/٣٢٢ ،١/٢٨١ ، ١/٥٠ وینظر مواضع اخرى على سبیل المثال ٢/١٠٤معاني القران )١٠٠(

  .٢/٨٢شرح المفصل : ینظر ) ١٠١ (

  .٥٣االیة /سورة النحل ) ١٠٢(

  .٢/١٠٤معاني القرآن ) ١٠٣(

  .١٧٩ /١االزھري ،  التصریح على التوضیح شرح: ینظر ) ١٠٤ (

  . ٢٥سورة الفتح االیة ) ١٠٥(

  .١/٤٠٤معاني القرآن ) ١٠٦(

  .٢/٤٣ھمع الھوامع  ، ٢/٢١ارتشاف الضرب  ، ١/١٠٤شرح الكافیة : ینظر )١٠٧(

  .٧سورة الحجر االیة )١٠٨(

  .١/٤٠٤معاني القران ) ١٠٩(

  .٢/٧١وشرح التصریح على التوضیح  ، ٢/٢٣٧شیة الصبان على االشموني وحا ، ٦٠ مسألة ٤٢٧االنصاف ص : ینظر ) ١١٠ (

  . ٤/٢٩٥ھمع الھوامع : ینظر ) ١١١(

  .البیت من الشواھد التي ال یعرف قائلھا ) ١١٢(

  .١/٣٥٧معاني القرآن ) ١١٣(

  .٢/٨٢المصدر نفسھ ) ١١٤(

  .٢/٨١المصدر نفسھ ) ١١٥ (

  .١/٣٧٠، ومشكل  اعراب القران مكي بن ابي طالب  ،٢/٦٦٦،وارتشاف الضرب ابو حیان  ،٢/٢٩٣نحاس ابو جعفر ال، اعراب القرآن : ینظر ) ١١٦ (

  . ٧١االیة /سورة ھود ) ١١٧(

  .٢/٦٦٦، ابو حیان ، ارتشاف الضرب ) ١١٨(

  .١/١٩٧معاني القرآن ) ١١٩(

  .المصدر نفسھ الصفحة نفسھا) ١٢٠(

  . ١٥٩مغني اللبیب ، ٢/٢٢١الصبان على االشموني وحاشیة  ، ٣٨ مسألة ١/٢٨٧ینظر االنصاف ) ١٢١ (

   .٧االیة  / سورة الفاتحة )**(

   .١/٧معاني القرآن ) ١٢٣(

  .الصفحة نفسھا ، المصدرنفسھ )١٢٤(

  .٥٩االیة /سورة االعراف )١٢٥(

  . ٢٨٤، ابن مجاھد ، السبعة في القرآءات : ینظر )١٢٦(

  .١/٣٨٢ ، ١/٢٨٣على سبیل المثال  معاني القران: ینظر ) ١٢٧(

  .٢/٥٥،الرضي ،شرح الكافیة :ینظر )١٢٨(

 . ١/٢٤٥، معاني القران  )١٢٩(

   .                                                             ٣٥٣ص، ابن االنباري، شرح القصائد السبع الطوال  )١٣٠(

  .٣٦١ص،البطلیوسي، الحلل في  اصالح الخلل الواقع في الجمل:ینظر  )١٣١(

 . ٢/١٣،  و ھمع الھوامع ٢/١٠٣، رب ارتشاف الض: ینظر )١٣٢(

 . ٢/٤٣معاني القرآن  )١٣٣(

  .١٠٤/ ٢ارتشاف الضرب : ینظر  )١٣٤(

  .٥٠االیة /سورة القمر )١٣٥(

 .٣/١١١معاني القرآن  )١٣٦(
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٢٩  

 .الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  )١٣٧(

   .١/١٦٥وشرح التصریح على التوضیح  ،١/١٥٦وینظر حاشیة الصبان ١٠٣ مسألة ٢/٧١٧،االنصاف في مسائل الخالف ) ١٣٨(

   .٨٥االیة /سورة البقرة ) ١٣٩(

  . ١٠٩االیة /سورة النساء )١٤٠(

   .١٧االیة /سورة طھ ) ١٤١(

  . ٢/٧١٧االنصاف : ینظر) ١٤٢(

  .١٧٧\٢معاني القرآن ) ١٤٣(

 .٣٢ مسألة ١/٢٥٢االنصاف  )١٤٤(

 .٩٠سورة  النساء االیة )١٤٥(

 .١/٢٥٣ینظر االنصاف  )١٤٦(

 .١/٢٤معاني القران  )١٤٧(

 .٢٨سورة البقرة االیة )١٤٨(

 .١/٢٤لقران معاني ا )١٤٩(

 .٢٧سورة یوسف االیة  )١٥٠(

 .١/٢٤معاني القران  )١٥١(

 .المصدر نفسھ الصفحة نفسھا )١٥٢(

 .١/٢٥٩شرح االشموني  )١٥٣(

   .٣٠٤/ ٤، السیوطي ، ھمع الھوامع : ینظر ) ١٥٤ (

  .٢/١٢٣وینظر  ، ٢/٧٤، معاني القرآن ) ١٥٥(

  المصادر والمراجع
  ـ القرآن الكریم 

المجلس االعلى لرعایة الفنون واالداب ، احمد مكي االنصاري ، للغة  ابو زكریا الفراء ومذھبھ في النحو وا-
   م١٩٦٤_ ھـ ١٣٨٤، القاھرة ، 

 ١ط، مصطفى احمد النماس ، تحقیق) ھـ٧٤٥ت (ابو حیان االندلسي ، ـ  ارتشاف الضرب من لسان العرب 
   ١٩٨٩مطبعة المدني مصر ، 

مطبعة مجمع اللغة ، محمد بھجت البیطار ،  تحقیق،) ھـ٥٧٧(، ابو البركات االنباري ، ـ اسرار العربیة 
   ١٩٥٧دمشق ، العربیة 

دار االفاق العربیة . حسام احمد قاسم .د، دراسة في كتب اعراب القرآن ، ـ االسس المنھجیة للنحو العربي 
   ٢٠٠٧ ١ط
  م١٩٧٧ مطبعة العني بغداد ٤ط ،  زھیر غازي زاھد : تح ، ابراھیم انیس ،  االصوات اللغویة -

بغداد ، مطبعة سلیمان االعظمي ، تحقیق عبدالحسین الفتلي ) ھـ ٣١٦(ابو بكر السراج ، ـ االصول في النحو
١٩٧٣   

 مطبعة عالم الكتب ٣تحقیق زھیر غازي زاھد طبعة ) ھـ٣٣٨(، ابو جعفر النحاس ، ـ اعراب القرآن 
  ١٩٨٨بیروت 

   ھـ ١٣٩٦ القاھرة ٢قوتعلیق محمد احمد قاسم طتحقی) ھـ٩١١(السیوطي ، ـ االقتراح في علم اصول النحو 
تحقیق محمد محي ، ابو الركات االنباري ، ـ االنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین 

   ١٩٦١مصر ، مطبعة السعادة  ، ٤ط، الدین عبد الحمید 
 ٦ط، بیروت ، دار الندوة ، د تحقیق محي الدین عبدالحمی) ھـ٧٦١(ـ اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك 

١٩٨٠  
   ١٩٥٦الفراء تح ابراھیم االبیاري المطبعة االمیریة القاھرة ، االیام واللیالي والشھور-

 دار ٢ط، محمد فاضل ، تحقیق فخر الدین قباوة ) ھـ٧٤٩(المرادي  ،ـ الجنى الداني في حروف المعاني 
   ١٩٨٣االفاق الجدیدة بیروت 

، دار احیاء الكتب العربیة ) ١٢٠٦(الصبان ، رح االشموني على الفیة ابن مالك ـ حاشیة الصبان على ش
  )ت. د(مصر 
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٣٠  

دار ، تحقیق سعید عبدالكریم ، ) ھـ٥٢١(، السید البطلیوسي ، ـ الحلل في اصالح الخلل من كتاب الجمل 
   ١٩٨٠الرشید للنشر بغداد  

  )ت.د(بیروت ،دار صادر ، )  ھـ١٠٣٩( ،البغدادي ، ـ خزانة االدب ولب لسلن العرب 
   ١٩٨٨ دار المعارف مصر ٣ط، تحقیق شوقي ضیف ) ھـ٣٢٤( ،ابن مجاھد ، ـ السبعة في القراءات 

، دار الفكر ، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید ) ھـ٧٦٩(ابن عقیل ، ـ شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك 
   ١٩٧٤، بیروت 

دار ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ) ھـ٩٢٩. ( االشموني ،ـ شرح االشموني على الفیة ابن مالك 
   ١٩٥٥لبنان ، بیروت ، الكتاب العربي 

مصر ، مط الباب الحلبي ، دار احیاء الكتب العربیة ، )  ھـ٩٠٥(االزھري ، ـ شرح التصریح على التوضیح 
  )ت.د(

دار احیاء التراث ، جناح تح صاحب ابو ) ھـ٦٦٩(، ابن عصفور االشبیلي ، ـ شرح جمل الزجاجي 
   ١٩٨٠، االسالمي 

یوسف . تصحیح وتعلیق د) ھـ٦٨٦( ،رضي الدین االسترابادي ، ـ شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب 
  ١٩٧٣، دار الكتب العلمیة ، حسین عمر 

   ١٩٧٧بغداد ، تحقیق ھادي نھر ، ابن ھشام ، ـ شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة 
  )ت.د(مصر ، دار الطباعة المنیریة ) ھـ٦٤٣( ،ابن یعیش النحوي ، لمفصل ـ شرح ا

   ١٩٨٠القاھرة ، دار المعارف  ، ٤ط، تح عبد السالم ھارون ، ابن االنباري ، ـ شرح القصائد السبع الطوال 
  ١٩٩٢،  ٢مصر ط، دار المعارف ، شوقي ضیف ، ـ المدارس النحویة 

  ١٩٧٥القاھرة ،مكتبة التراث،ن عبد التواب الفراء تح رمضا، المذكر والمؤنث-
   ١٩٥٦دار المعارف مصر  ،٣الفراء تح عبد العزیز الراجكوتي ط،المنقوص والممدود -

عبدالفتاح ، محمد علي النجار ، تحقیق احمد یوسف نجاتي )  ھـ٢٠٧(ابو زكریا الفّراء ، ـ معاني القرآن 
  )ت.د(، دار السرور ، علي النجدي ناصف ، شلبي 

 ، ١بیروت ط، تح مازن المبارك و محمد علي حمد اهللا ، ابن ھشام ، ـ مغني اللبیب عن كتب االعاریب 
١٩٧٩   

بیروت ، مؤسسة الرسالة ، تح حاتم صالح الضامن ، مكي ابن ابي طالب القیسي ، ـ مشكل اعراب القرآن 
   ھـ١٤٠٥ ،٢ط

  ١٩٩٢بیروت  ، مؤسسة الرسالة ، سالم تح عبدالعال ، السیوطي ، ـ ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع 
  الدوریات 

، صبیح التمیمي . تح د، ما ذكره الكوفیون من االدغام البي سعید الحسن ابن علي بن عبد اهللا السیرافي  -
 ٢عدد  ، ١٢مجلد ، مجلة المورد 
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